My Passport™
Draagbare opslag

• Slank ontwerp
• Automatische back-ups
• Wachtwoordbeveiliging
• 256-bits AES-hardwareversleuteling
• Capaciteit tot 5 TB
• 3 jaar beperkte garantie

Voor elke reis is een paspoort nodig.
De My Passport™-schijf is de vertrouwde, draagbare opslag die je het
vertrouwen en de vrijheid biedt om je eigen weg te vinden in het leven.
Met een nieuw stijlvol ontwerp dat in de palm van je hand past, is er
ruimte voor het opslaan, ordenen en delen van je foto’s, video’s, muziek en
documenten. Dankzij de WD Backup™-software en wachtwoordbeveiliging
wordt de inhoud van je digitale leven veilig bewaard op de My Passport.

Slank ontwerp.
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Met back-up.

Achter slot en
grendel.

Langdurige
betrouwbaarheid.

My Passport™
Productkenmerken
Met back-up.

Slank ontwerp.
De nieuwe My Passport -schijf is helemaal opnieuw ontworpen
om jou in staat te bieden alles uit je eigen reis te halen. Het heeft
een handig, slank formaat en is beschikbaar in een serie levendige
kleuren.

De My Passport wordt geleverd met WD Backup™-software zodat je
zeker weet dat alles wat je maakt tijdens je eigen levensreis, zoals
foto's, video's, muziekbestanden en documenten, niet verloren gaat.
Je kunt de software zodanig instellen dat er volgens je planning
automatisch back-ups worden gemaakt. Kies een tijd en frequentie
voor het maken van back-ups van belangrijke bestanden. De bestanden
worden dan van je systeem naar de My Passport gekopieerd.

Achter slot en grendel.

Supergemakkelijk.

De wachtwoordbeveiliging en ingebouwde 256-bits AEShardwareversleuteling van de My Passport™ helpt je de inhoud van
je digitale leven veilig te bewaren. Activeer daarvoor simpelweg
de wachtwoordbeveiliging en stel zelf een wachtwoord in met WD
Discovery™.

My Passport draagbare opslag is standaard klaar voor gebruik met
inbegrip van alle benodigde kabels. En met SuperSpeed USB kun
je snel beginnen back-ups te maken van alles in je leven en je weg
vooruit te zoeken.

Sociaal vriendelijk.

Langdurige betrouwbaarheid.

Via de meegeleverde WD Discovery™-software kun je verbinding
maken met populaire sociale media en cloudopslagservices, zoals
Facebook, Instagram, Dropbox en Google Drive™. Je kunt je foto’s,
video’s en documenten naadloos importeren, ordenen en delen met
de My Passport om een back-up van je online sociale leven te maken.
WD Discovery kan je schijf ook beheren via WD Drive Utilities™.

Je weet nooit wat je te wachten staat tijdens je eigen reis. Daarom
bouwt WD® zijn schijven volgens strenge normen met betrekking tot
duurzaamheid, schokbestendigheid en langdurige betrouwbaarheid.
Hij biedt bovendien 3 jaar beperkte garantie.
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Productspecificaties
Capaciteiten en modellen

Inhoud

Afmetingen

5 TB
Zwart
Blauw
Rood
Wit

•
•
•
•

4 TB - 5 TB
Lengte: 107,2 mm (4,22 inch)
Breedte: 75,00 mm (2,95 inch)
Hoogte: 19,15 mm (0,75 inch)
Gewicht: 210 gram (0,46 lbs)

Bedrijfsspecificaties
WDBPKJ0050BBK
WDBPKJ0050BBL
WDBPKJ0050BRD
WDBPKJ0050BWT

Draagbare harde schijf
SuperSpeed USB-kabel
WD Discovery™-software
Beknopte installatiegids

WDBPKJ0040BBK
WDBPKJ0040BBL
WDBPKJ0040BRD
WDBPKJ0040BWT

2 TB
Zwart
Blauw
Rood
Wit

WDBYVG0020BBK
WDBYVG0020BBL
WDBYVG0020BRD
WDBYVG0020BWT

1 TB
Zwart
Blauw
Rood
Wit

WDBYVG0010BBK
WDBYVG0010BBL
WDBYVG0010BRD
WDBYVG0010BWT

USB 3.2 Gen 1
(Superspeed USB)
USB 3.0
USB 2.0

1 TB - 2 TB
Lengte: 107,2 mm (4,22 inch)
Breedte: 75,00 mm (2,95 inch)
Hoogte: 11,15 mm (0,44 inch)
Gewicht: 120 gram (0,27 lbs)

WD-producten zijn precisie-instrumenten waarmee tijdens het uitpakken en installeren voorzichtig moet worden omgegaan. Een ruwe hantering, schokken of
trillingen kunnen schijven beschadigen. Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen altijd in acht bij het uitpakken en installeren van het product voor externe opslag:
Laat de schijf niet vallen en stoot het nergens tegenaan
Verplaats de schijf niet als deze is ingeschakeld

Western Digital, WD, het logo van WD, My Passport, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities en WD Security zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. Alle andere merken zijn het eigendom van hun
respectievelijke eigenaars. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten. Mogelijk zijn niet alle producten wereldwijd verkrijgbaar.
Alle productspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Voor opslagcapaciteit is één gigabyte gelijk aan één miljard bytes,
en is één terabyte gelijk aan één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de gebruiksomgeving.
©2020 Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.
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Systeemcompatibiliteit

Interface

4 TB
Zwart
Blauw
Rood
Wit

•
•

Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C tot 65°C

In NTFS geformatteerd voor
Windows® 10 en 8.1 Moet mogelijk
opnieuw worden geformatteerd
voor andere besturingssystemen
Beperkte garantie
3 jaar (wereldwijd)

